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Abstract 
োাংলা কথািাসহসিযকবদর মবধ্য অন্যিম হবলন্ কমলকুমার মজুমদার। অগাধ্ পাসিিয ও পসরশ্রমী হওয়া িবেও সিসন্ 
আমাবদর উপহার সদবয়বেন্ মাত্র আট্সট্ উপন্যাি। যেগুবলা মূলি প্রকাসিি হবয়সেল যোট্ পসত্রকায়। উপন্যাি গুসল 
প্রকাবির িময় যথবক আজ পেবন্ত িাাঁর পাঠবকর িাংখ্যা অন্যান্য িাসহসিযকবদর িুলন্ায় কম। হয়বিা সিসন্ িবিিন্ 
সেবলন্ িাাঁর রিন্ারীসি েৃহত্তর পাঠকবদর জন্য ন্য়। িাাঁর প্রথম গল্প আর প্রথম উপন্যাি রিন্ার মবধ্য আমরা োইি 
েেবরর পাথবকয যদখ্বি পায়। এইিময় িাাঁর জীেবন্ ন্ান্ান্ ঘট্ন্া ঘট্বি আমরা যদসখ্। প্রথবম সিসন্ েযেিা কবর প্রিুর 
অথব উপাজবন্ কবর সেলাি েহুল জীেন্ কাট্াবি আরম্ভ কবরন্। এইিময় হসলউড িারকা িালবি োর-যক িাাঁর আদিব 
সহবিবে আমরা যদসখ্। জাপাসন্ যোমার ভবয় সরসখ্য়া িবল োন্ িপসরোবর। এই জায়গার প্রভাে িাাঁর যলখ্ায় যদখ্া োয়। 
কলকািার দাঙ্গা, মন্বন্তবরর প্রিযক্ষ অসভজ্ঞিা অজবন্ কবরন্। িযাঙু্গবভসল যরসু্টবরবে আড্ডায় অাংি যন্ন্। ফরাসি 
পসরিালক জযাঁ যরন্য়া কলকািায় এবল িাাঁর েসের শুসট্াং যথবক প্রিযক্ষ অসভজ্ঞিা অজবন্ কবরন্। সিলযান্স সেজ্ঞাপন্ সিল্পী, 
ইাংরাসজ-ফরাসি গবল্পর অনু্োদ কবর, োজারিালু সফিার জািীয় রিন্া সলবখ্, প্রাইবভট্ সট্উিসন্ পসিবয়, সিগবন্ট্ যপ্রবির 
সিল্পসন্বদবিবকর িাকসর কবর  ট্াকা যরাজকাবরর যিষ্টা কবরন্। িিযসজৎ রাবয়র ‘ঘবর োইবর’ িলসিবত্র সিল্পসন্বদবিন্া ও 
সডবট্বলর কাজ কবরন্ সিসন্। ভারি িরকাবরর জন্গণন্া সেভাবগ কাবজ েুক্ত হন্। ‘লক্ষ্মবণর িসক্তবিল’ ও ‘মুক্তধ্ারা’ 
ন্াট্ক িাাঁর পসরিালন্ায় মঞ্চস্থ হয়। সডবট্কসট্ভ পাসক্ষক পসত্রকা ‘িদন্ত’ িম্পাদন্া কবরন্, এইরকম আরও সকেু ঘট্ন্া 
উপন্যাি রিন্ার পূবেব িাাঁর জীেবন্ ঘবট্সেল। অন্যসদবক োাংলা উপন্যাবির জন্ম যথবক ক্রমি এর সেেিবন্ আমরা েুবে 
যন্োর যিষ্টা কবরসে। ‘আলাবলর ঘবরর দুলাল’, ‘হুবিাম পযাাঁিার ন্কিা’, ‘দুবগবিন্সিন্ী’, ‘যগারা’, ‘িিুরঙ্গ’, ‘ঘবর োইবর’ 
হবয় িরৎিন্দ্র, যপ্রবমন্দ্র সমত্র, অসিন্তয কুমার যিন্গুপ্ত, েুদ্ধবদে েিু, সেসভন্ন কসমউসন্স্ট যলখ্ক হবয় মাসন্ক, িারািঙ্কর, 
সেভূসিভূষণ, িিীন্াথ ভাদুিী হবয় আমরা কমলকুমাবরর উপন্যাবি যপৌঁবে যদখ্বি পায় সিসন্ িাাঁর অগ্রজবদর যথবক 
িবর এবি সন্বজর মবিা কবর িাসহবিযর জগি তিসর কবর সন্বয়বেন্। এখ্াবন্ আমরা যদসখ্ ফরাসি িাসহিয িাাঁর তিসল্পক 
মন্বক প্রভাসেি কবরসেল। িাাঁর সিত্রধ্মবী মন্ িব্দ সদবয় েসে আাঁকবি সগবয় োাংলা েযাকরণবক উবে পাবে উপন্যাবির 
ভাষাবক জসট্ল কবর িুবলবে। সিসন্ িাাঁর যলখ্ার মবধ্য সদবয় পাঠবকর এিসদবন্র পিোর অভযাবি েি রকম ধ্াক্কা যদন্। 
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______________________________________________ 
িূিন্া : সোংি িিাব্দীর একজন্ কথািাসহসিযক হবলন্ কমলকুমার মজুমদার। অিাধ্ারণ সকেু যোবট্াগবল্পর পািাপাসি 
উবেখ্বোগয সকেু উপন্যাি ও িথযিমৃদ্ধ সকেু প্রেবের স্রষ্টা সিসন্। এর োইবরও সিসন্ সেবলন্ একজন্ সিত্রকর, ন্াট্যকার, 
ন্াট্যসন্বদবিক। এখ্াবন্ই যিষ ন্য়,  যলাকসিবল্পর গবেষক, ফরাসি ভাষায় িুপসিি এোং অবঙ্ক আগ্রহী একজন্ মানু্ষ 
সহবিবেও িাাঁর পসরসিসি সেল। আন্ি পােসলিািব যথবক প্রকাসিি িাাঁর ‘উপন্যাি িমগ্র’-এর ভূসমকায় িুন্ীল গবঙ্গাপাধ্যায় 
আমাবদর জাসন্বয়বেন্ সিসন্ সেবলন্ একজন্ উত্তম পিুয়া, িাাঁর িমবয় এোং একবিা েেবরর োাংলা গদয িাসহিয সেল 
িাাঁর ন্খ্দপববণ। সিসন্ োাংলা ভাষার প্রিসলি অেয়বের পসরেিবন্ ঘসট্বয় সন্জস্ব একসট্ তিলী তিসর কবরসেবলন্। মূলি 
জীেন্ রহিয অনু্িোবন্র আবলখ্য িাাঁর িাসহিযকমব। পুরাণকবল্পর িাধ্ক কমলকুমাবরর গদয ও েসের ভাষাবক পৃথক 
করা োয় ন্া, আর এইখ্াবন্ই িাাঁর অন্ন্যিা।   
 আমরা যদখ্ে যে িাাঁর পাঠবকর িাংখ্যা আজবক ও সিসন্ যেিময় সলখ্বেন্ যিই িময়ও খু্ে যেসি ন্য়। মবন্ 
হবি পাবর সিসন্ পাঠবকর ধ্ার ধ্ারবিন্ ন্া। িাসহিয িাাঁর কাবে িাধ্ন্ার একসট্ জায়গা সেল। যেখ্াবন্ পাঠবকর কাবে 
সিসন্ সন্বজবক িমপবণ কবরবেন্। আমরা যেমন্ ঈশ্ববরর িাধ্ন্া কসর সন্বজর সন্বজর িামথবয, আবয়াজন্ সদবয় যিমন্ই 
সিসন্ িাসহবিযর িাধ্ন্া কবরবেন্ ভাষাবক সন্বজর মবিা কবর প্রবয়াগ কবর। জন্সপ্রয়িা পাওয়ার যকাবন্া িুপ্ত োিন্া 
িাাঁর যকাবন্া েক্তবেযই প্রকাি পায়সন্। িমাবলািবকরা োরোর িাাঁর যলখ্ার সেরুদ্ধািারণ কবরবেন্। যকউ েবলবেন্ িাাঁর 
ভাষা সঠক ন্য় যিা অন্যজন্ েবলবেন্ িাাঁর ভাে সঠক ন্য়। অবন্বক মবন্ কবরবেন্ সিসন্ অসি–পশ্চাদগামী। মবন্ করা 
হয় িাাঁর িাসহসিযক েেুরা িাাঁবক অমর কবর রাখ্ার েযাপাবর সেবিবষ ভূসমকা পালন্ কবরবেন্। আমাবদর ভুলবল িলবেন্া 
যকউ ো যকাবন্া সকেুই একজন্ েযসক্তবক সিরস্মরণীয় কবর িুলবি পাবরন্া। মানু্ষ অন্য মানু্বষর মবন্ সন্বজর জায়গা 
কবর যন্য় একমাত্র সন্বজর কবমবর দ্বারা, কমলকুমারও এর েযসিক্রম ন্ন্।  
 কলকািা যমসডকযাল কবলজ হািপািাবল ১৯১৪ িাবলর ১৭ই ন্বভম্বর িাাঁর জন্ম। িার ভাই ও সিন্ যোবন্র 
মবধ্য সিসন্ সেবলন্ িোর েি। িাাঁর মা োো সেবলন্ রেীন্দ্রভক্ত। মা যরনু্কাময়ী খু্ে যোবট্াবেলা যথবকই িন্তান্বদর 
রেীন্দ্রন্াথ, িরৎিবন্দ্রর িাসহিয পবি যিান্াবিন্। োো প্রফুেিন্দ্র কলকািা পুসলবির অসফিার পবদ সন্েুক্ত সেবলন্। 
ফবল িন্তান্বদর যেসি িময় সদবি পারবিন্ন্া। মা িাাঁবদর োত্রা, ন্াট্ক, সিত্রপ্রদিবন্ী যদখ্াবি সন্বয় যেবিন্। ফবল িাাঁর 
কল্পন্া িসক্তর সেকাবি মাবয়র ভূসমকা অপসরিীম। ১৯২২-১৯৩০ এই িময় সিসন্ িসিি পরগণার সেষু্টপুর ‘সিক্ষািাংঘ’ 
সেদযালবয় ভসিব হন্। এই সেদযালবয়র যহডমাস্টার যরভাবরন্ড িুধ্ীর িবটাপাধ্যাবয়র িাসন্নধ্য িাাঁবক সিস্টান্ ধ্মব ও িাংসৃ্কসি 
িম্পবকব জ্ঞান্ লাভ করবি িাহােয কবর। এই সেদযালয় যেবি কলকািার কযাসথড্রাল সমিন্াসর সু্কবল ভসিব হবলও এখ্াবন্ 
যেসিসদন্ স্থায়ী ন্া হবয় ভোন্ীপুবর িাংসৃ্কি যট্াবল ভসিব হবয় োন্ িাংসৃ্কি সিখ্বি। িাংসৃ্কি যিখ্া যিষ হবল প্রথাগি 
সিক্ষার জগবি ইসি যট্বন্ যদন্ সিসন্। এইিময় যদি ভ্রমবণর যন্িা িাাঁবক আকৃষ্ট কবর। যোবট্াবেলা যথবকই সিসন্ েসে 
আাঁকবিন্, ন্াট্ক সলখ্বিন্, পাসরোসরক ন্াট্বক অসভন্য়ও করবিন্। এোিাও ফরাসি ভাষা সিক্ষা, যিিার োজাবন্ার 
সিক্ষাও আরম্ভ হবয় োয় োলযকাল যথবকই। 
 ১৯৩৭ িাবল ভোন্ীপুর যথবক ‘উষ্ণীষ’ িাসহিয পসত্রকা প্রকাসিি হবে আর এইখ্াবন্ই িাাঁর প্রথম গল্প 
‘লালজুবিা’ প্রকাি পায়, োাংলা িাসহিয জগবি সিসন্ প্রবেি কবরন্। িাাঁর প্রথম উপন্যাি ‘অন্তজবলী োত্রা’ প্রকাসিি হয় 
১৯৫৯ িাবলর ‘ন্হেৎ’ পসত্রকার িারদীয়া িাংখ্যায়। ফবল আমরা যদখ্বি পাসে িাাঁর গল্প যথবক উপন্যাবি যপৌঁেবি িময় 
যলবগবে প্রায় োইি েের। যমাট্ামুসট্ ভাবে িাাঁর প্রথম গল্প প্রকাসিি হবে িাাঁর যিসত্রি েের েয়বি আর প্রথম উপন্যাি 
প্রকাি যপবয়বে পাঁয়িাসেি েের েয়বি। দীঘব এই োইি েেবর িাাঁর জীেবন্ ঘবট্ োয় ন্ান্ান্ ঘট্ন্া ো েযসক্ত 
কমলকুমারবক ও িাসহসিযক কমলকুমারবক িমৃদ্ধ কবরবে।  
 ১৯৩৮ িাবলর মাোমাসে সিসন্ েযেিার িবঙ্গ সন্বজবক েুক্ত কবরন্। মাবের যভসি, সড.সড.সট্. জাহাবজ আমদাসন্-
রপ্তাসন্র েযেিায় প্রিুর অথব উপাজবন্ কবর িূিান্ত সেলািী হবয় ওবঠন্। মদযপাবন্র অভযাি এইিময় যথবকই যদখ্া োয়। 
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োজাবরর যিরা প্রিাধ্ন্ী, যপািাবকর মাত্রাসিসরক্ত েযেহাবর অভযস্ত হবয় পবিন্। হসলউড িারকা িালবি োর এইিময় 
িাাঁর আদিব সেবলন্। ১৯৩৯ িাবলর ১৫ই জুন্ িাাঁর োোর মামা িরৎিন্দ্র রায়বিৌধু্রীর মৃিুয হবল িাাঁবদর পাসরোসরক 
ন্াট্বকর রীসি েে হবয় োয়। এইিময় ভাই ন্ীরবদর িবঙ্গ ‘উল্কা’ োিা তিসর কবর সন্বজর যলখ্া ন্াট্ক মঞ্চস্থ কবরন্। 
১৯৪০ িাল ন্াগাদ ভাইবয়র িবঙ্গই োসিবি ন্াি, গান্, েসে আাঁকার সু্কল আরম্ভ কবরন্। সকন্তু োত্র-োত্রীর স্বল্পিার 
কারবণ সু্কলসট্ যেসিসদন্ িবলসন্।  

১৯৪১-১৯৪৬ এইিময় জাপাসন্ যোমার ভবয় িাাঁরা িপসরোবর সরসখ্য়া োত্রা কবরন্। এই সরসখ্য়া িাাঁর িাসহিয 
জীেবন্ যেি প্রভাে যফবলবে। িাাঁর অন্যিম উপন্যাি ‘সপঞ্জবর েসিয়া শুক’ সরসখ্য়ার পট্ভূসমবিই রসিি হবয়বে। সকন্তু 
পসরোবর অবথবর অভাে যদখ্া সদবল সিসন্ সরসখ্য়া যথবক কলকািায় সফবর আবিন্ িাকসরর িোবন্। মহীিূর যরাবড একা 
ঘর ভািা সন্বয় থাকবি আরম্ভ কবরন্। কলকািার দাঙ্গা, মন্বন্তর প্রিযক্ষ কবরন্। ১৯৪২ িাল যথবক সিসন্ সেসভন্ন আড্ডায় 
োিায়াি আরম্ভ কবরন্ োরমবধ্য অন্যিম সেল িযাঙু্গভযাসল যরসু্টবরে। এই যরসু্টবরবে সিল্প-িাংসৃ্কসি সেষবয় আবলািন্া 
হি। এই ১৯৪২-ই ভাই ন্ীরবদর মাধ্যবম কসে সেষু্ণ যদ–র িবঙ্গ পসরসিি হন্। এইিময় কমলকুমার সন্বজর আাঁকা 
েসের প্রদিবন্ীর েযাপাবর উবদযাগী হবলও যকাবন্া এক অজ্ঞাি কারবণ প্রদিবন্ীসট্ িম্ভে হয়সন্।  

১৯৪৭-১৯৪৯ এই িমবয়র িেবিবয় উবেখ্বোগয ঘট্ন্া ঘবট্ িাাঁর জীেবন্। ৮ই মািব ১৯৪৭ দয়াময়ী যদেীর 
িবঙ্গ িাাঁর সেোহ হয়। ১৯৪৮ িাবল ফরাসি পসরিালক জযাঁ যরবন্ায়া কলকািায় আবিন্ িাাঁর ‘দয সরভার’ েসের িুযসট্াং 
করবি। এই েসের িুযসট্াং যথবক সিসন্ প্রিযক্ষ অসভজ্ঞিা অজববন্র িুবোগ পান্। েযেিা েে হবয় োোর কারবণ এই 
িময়ট্ায় সিসন্ পসরপূণব যেকার রূবপ জীেন্োপন্ করসেবলন্। ফবল সিলযান্স সেজ্ঞাপন্ সিল্পী, ইাংবরসজ, ফরাসি গবল্পর 
অনু্োবদর মাধ্যবম যকান্রকবম সকেু যরাজকাবরর যিষ্টা করসেবলন্। ট্াকার জন্য ‘িসিত্র ভারি’ পসত্রকায় কখ্ন্ও সন্বজর 
ন্াবম আোর কখ্ন্ও যেন্াবম োজার িলসি সকেু সফিার জািীয় রিন্া যলবখ্ন্। সিগবন্ট্ যপ্রি-এর সিল্পসন্বদবিবকর 
িাকসর পান্ ১৯৪৯ িাবলর যিবষর সদবক, িবঙ্গ প্রাইবভট্ সট্উিসন্ আরম্ভ কবরন্। এই ১৯৪৯ িাবলই িিযসজৎ রাবয়র 
িবঙ্গ িাাঁর েেুত্ব গবি ওবঠ। কমলকুমার িম্পবকব সৃ্মসি িারণা করবি সগবয় িিযসজৎ রায় জান্ান্ কমলকুমাবরর সিবন্মা 
করার ইবে সেল। িরৎিবন্দ্রর ‘অভাগীর স্বগব’ এোং রেীন্দ্রন্াবথর ‘যদেিার গ্রাি’-এর িম্ভােয িলসিত্ররূপ সন্বয় সিসন্ 
সিন্তাভােন্া আরম্ভ কবরন্ এোং অজস্র যিম যস্কি কবরন্।  

১৯৫০-এ কযালকাট্া সফল্ম যিািাইসট্ গসঠি হয়। সিগবন্ট্ যথবক ‘িলসিত্র’ পসত্রকা প্রকাসিি হয় কমলকুমার, 
িিযসজৎ রায়, সিদান্ি দািগুপ্ত, রাধ্াপ্রিাদ গুপ্ত ও িুভাষ যিবন্র িম্পাদন্ায়। এই পসত্রকায় িাাঁর ‘িলসিবত্র গাবন্র 
েযেহার’ প্রেে প্রকাসিি হয়। এইিময় পসরিালক হসরিাধ্ন্ দািগুপ্ত, সিত্রন্াট্যকার িিযসজৎ রায় ‘ঘবর োইবর’ 
িলসিবত্রর পসরকল্পন্া আরম্ভ কবরন্। এই িলসিবত্রর সিল্পসন্বদবিন্া ও সডবট্বল সেবলন্ কমলকুমার। এইেের সিসন্ 
োল্মীসক রামায়বণর অনু্োদ আরম্ভ কবরন্। ‘িসিত্র ভারি’ এর ২৩ সডবিম্বর িাংখ্যায় েহুরূপীর ‘যোঁিািার’ ন্াট্বকর 
িমাবলািন্া প্রকাসিি হবি যদখ্া োয়।  

১৯৫১ িাবল সিসন্ ভারি িরকাবরর জন্গণন্া সেভাবগ অবিাক সমবত্রর অধ্ীবন্ কাবজ েুক্ত হন্। এই িাকসর 
িাাঁবক পসশ্চমোাংলার মাসট্র কাোকাসে োোর িুবোগ কবর যদয়। ফবল এইিমস্ত অসভজ্ঞিা িাাঁর িাসহিযবক িমৃদ্ধ 
কবরবে। ১৯৫২ িাবল সিগবন্ট্ যপ্রবির কণবধ্ার সদলীপ কুমার গুবপ্তর ন্াট্যদল ‘হরবোলা’ প্রসিসিি হয়। এইখ্াবন্ 
িুকুমার রাবয়র ‘লক্ষ্মবণর িসক্তবিল’, রেীন্দ্রন্াবথর ‘মুক্তধ্ারা’ িাাঁরই পসরিালন্ায় মঞ্চস্থ হয়। ‘লম্বকণব’ ন্াট্বকর প্রস্তুসি 
আরম্ভ কবরন্। এই েেরই অথব উপাজববন্র লক্ষয সন্বয় পাসক্ষক যগাবয়িা পসত্রকা ‘িদন্ত’ িম্পাদন্া শুরু কবরন্। িবে 
১৪সট্ িাংখ্যা প্রকাবির পর িা েে হবয় োয়। লসলিকলা অকাবদসম, কলকািা িাখ্ায় কমবী সহবিবে যোগদাবন্র পূবেব 
সিসন্ ওবয়স্ট যেঙ্গল রুরাল আট্বি অযান্ড ক্রযাফট্স্– এ সকেুসদন্ কাজ কবরন্। ১৯৫২-যিই ‘যদি’ পসত্রকার সিল্প 
িমাবলািক সহবিবে সি লযান্স কাবজ েুক্ত হন্। ১৯৫৩ িাবল কাসহন্ী প্রকািন্ী যথবক িাাঁর ‘ঈশ্বর গুপ্ত েসে ও েিা’ 
িাংকলন্ প্রকাসিি হয়।  
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ন্ান্া িূত্র যথবক জান্া োয় সিসন্ কবয়কসট্ িথযসিত্র সন্মবাণ কবরসেবলন্ োর মবধ্য ‘োাংলার িাধ্ক’ এোং ‘োাংলার 
যট্রাবকাট্া’ ন্াবমর দুসট্ িথযসিত্র উদ্ধার করা িম্ভে হবয়বে। ১৯৫৫ িাল ন্াগাদ সিসন্ সন্বজর যলখ্ার ফরাসি ভাষায় 
অনু্োদ করা আরম্ভ কবরন্। এইিময় িাবন্স ন্িুন্ ন্বভল আবিালন্ শুরু হবল সিসন্ আবিালবন্র িবঙ্গ সন্বজবক েুক্ত 
কবরন্। এইেেরই িাউথপবয়ে সু্কবল সিত্রকলার সিক্ষক সহবিবে েুক্ত হন্। ১৯৫৭-১৯৫৮-যি ‘িিুরঙ্গ’ পসত্রকায় 
যজযাসিসরন্দ্র ন্িীর ‘োবরা ঘর এক উবঠান্’ এোং সেমল কবরর ‘যদয়াল’ উপন্যাবির িমাবলািন্া প্রকাসিি হয়। সিসন্ 
িাউথপবয়ে সু্কবলর োত্রোত্রীবদর সদবয় ‘লক্ষ্মবণর িসক্তবিল’ ন্াট্ক মঞ্চস্থ কবরন্। দীঘব এই আবলািন্ার মবধ্য সদবয় 
আমরা যদখ্বি যপলাম গল্প যথবক উপন্যাি রিন্ার মাবের িময়ট্ায় িাাঁর জীেবন্র ন্ান্ান্ ঘট্ন্া িাাঁবক সেসভন্ন সদক 
যথবক িমৃদ্ধ কবর িুবলসেল। 

েহু প্রিাসরি, অসভজাি, েযেিায়ী পসত্রকায় উপন্যাি গুসল প্রকাি ন্া কবর সিসন্ ‘এক্ষণ’, ‘কৃসত্তোি’ এর মবিা 
পসত্রকায় যিগুসল প্রকাি কবরন্। অল্পিাংখ্যক পাঠক যপবয়ই িাাঁর িন্তুসষ্ট যদবখ্ মবন্ হয় অবথবর যলাভ ো সেখ্যাি হোর 
আকাঙ্ক্ষা যকান্ট্াই িাাঁর সেলন্া। আোর উপন্যাি গুসল গ্রন্থাকাবর প্রকাবির েযাপাবরও িাাঁর যিমন্ আগ্রহ সেলন্া। িাাঁর 
জীেন্দিায় মাত্র একসট্ উপন্যাি ‘অন্তজবলী োত্রা’ গ্রন্থাকাবর প্রকাসিি হবয়সেল আর একসট্ উপন্যাি ‘সপঞ্জবর েসিয়া 
শুক’ প্রকাবির প্রস্তুসি িলসেল, প্রকাবির আবগই িাাঁর অকাল মৃিুয ঘবট্। িাাঁর উপন্যাি গুসলবক পসত্রকা যথবক উদ্ধার 
কবরন্ স্ত্রী দয়াময়ী মজুমদার। িাাঁর উপন্যাি গুসল োঙাসল পাঠক ও িমাজবক িমৃদ্ধ কবর িবলবে সঠকই, যিইিবঙ্গ োাঁরা 
িাাঁর জীেন্ী জান্বি আগ্রহী হবয়বেন্ িাাঁরা এই সন্িঃিন্তান্ দম্পসির পারস্পসরক ভাবলাোিার দ্বারাও জীেবন্ িমৃদ্ধ 
হবেন্। যেভাবে দয়াময়ী যদেী যলখ্বকর জীেন্কাবল িাাঁর পাবি যথবকবেন্ এোং আমৃিুয স্বামীর যলখ্াবলসখ্, অন্যান্য 
িাংগৃহীি উপাদান্ িসঠক মানু্বষর হাবি, িসঠক জায়গায় প্রকাি কবরবেন্ িাবি সিসন্ আমাবদর কাবে দৃষ্টান্ত হবয়ই 
রবয় োবেন্।  

এোর আমরা োাংলা উপন্যাবির উদ্ভে এোং কমলকুমাবরর আসেভবাবের আবগ পেবন্ত এর রূপ যকমন্ সেল েুবে 
যন্োর যিষ্টা করে। ইাংবরজ িািন্ আমাবদর জীেন্বক ন্ান্া ভাবে প্রভাসেি কবরবে। ইাংবরজবদর হাি ধ্বরই আধু্সন্কিা 
প্রবেি কবরবে আমাবদর জীেবন্, সিন্তা-ভােন্ায়। ইাংবরজ িািন্ আমাবদর জীেন্োপন্বক প্রভাসেি করার পািাপাসি 
িাসহিযিিবাবকও প্রভাসেি কবরসেল। মানু্বষর েযসক্তবত্বর সেকাি, আত্মমেবাদার জাগরণ, িামাসজক িৃঙ্খলা যথবক মুসক্ত 
লাবভর ইো িেই তিসর হয় িাবদর মবধ্য আধু্সন্ক মান্সিকিা জন্ম যন্োর ফবল। শ্রীকুমার েবিযাপাধ্যায় ‘েঙ্গিাসহবিয 
উপন্যাবির ধ্ারা’ গ্রবন্থ উপন্যাবির উদ্ভবের যে যপ্রসক্ষি আমাবদর িামবন্ উপস্থাপন্ কবরবেন্ যিখ্াবন্ সিসন্ আমাবদর 
জাসন্বয়বেন্ পৃসথেীর যকান্ যদবির পুরবন্া িাসহবিয উপন্যাবির যদখ্া পাওয়া োয়ন্া, উপন্যাবির প্রধ্ান্ সেবিষত্ব হল 
এট্া িমূ্পণবরূবপ আধু্সন্ক িামগ্রী।  

‘আলাবলর ঘবরর দুলাল’(১৮৫৮) ও ‘হুবিাম পযাাঁিার ন্কিা’(১৮৬১-১৮৬২) এই দুসট্ যলখ্ায় যলখ্ক গদযসেেরণ 
সলসপেদ্ধ কবরবেন্। এই সেেরবণর যভির আখ্যাবন্র অিঙ্গসি লক্ষয করা োয়ন্া। ‘িমািার দপবণ’-এর িময় যথবকই 
োাংলা কাগবজ এই ধ্রবন্র কাসহন্ীগদয যলখ্া হবয় আিার কথা জান্বি পারা োয়। এই ধ্রবন্র কাসহন্ীগদয গুসলবক 
অবন্ক িময়ই িাসহবিযর ইসিহাবি ন্কিাজািীয় যকৌিুক রিন্া েবল সিসিি করা হবয়বে। প্রায় িসেি েের ধ্বর 
এইধ্রবন্র সেেরবণর অভযাি গবি উবঠসেল, সকন্তু েখ্ন্ই এই গদয সেেরবণর একসট্ আখ্যান্ িমূ্পণব েি আকাবরর 
উপন্যাি ো গল্প হবয় উঠবি যগল ‘আলাবলর ঘবরর দুলাল’ ও ‘হুবিাম পযাাঁিার ন্কিা’-র স্রষ্টার হাি ধ্বর সঠক িখ্ন্ই 
আসেভবাে ঘট্ল েসঙ্কমিবন্দ্রর ‘দুবগবিন্সিন্ী’-র (১৮৬৫)। ‘দুবগবিন্সিন্ী’ প্রকাবির পর এর মুগ্ধিার দুসট্ কারবণর কথা 
অবন্বকই েবলবেন্, িাহল এর ভাষা ও কাসহন্ী। এই উপন্যাি েখ্ন্ প্রকাি পাবে যিইিময় ইাংবরসজ সিসক্ষি ন্িুন্ 
পাঠকবশ্রসণ সকেুট্া তিসর হবয় সগবয়সেল োরা ইাংবরসজ ভাষার িমস্ত সকেুবকই োাংলা ভাষায় রূপান্তসরি যদখ্বি িাইসেল। 
এই উপন্যাবির িৎিম িব্দ, িমািেদ্ধ পদ, সেবিষণ োহুলয ইিযাসদর সমশ্রবণ যে িাংসৃ্কি আশ্রয়ী গদয তিসর হল যিসট্ 
পিবি যিই িমবয়র িাসহিয পাঠবকর অিুসেধ্া হলন্া। কারণ ইাংবরসজ সভবটারীয় ো িার আবগর যে গদযভসঙ্গ এই 
পাঠকবদর সিক্ষার সভি সেল যিই গদযভসঙ্গর স্বর িারা এই উপন্যাবি শুন্বি যপল। েসঙ্কমিবন্দ্রর উপন্যাবি কাসহন্ীগদয 
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গবল্পর সন্ভবরিা কাসট্বয় উবঠ িসরবত্রর সন্ভবরিায় উপন্ীি হল। এই প্রসক্রয়ার ফবল ‘আলাবলর ঘবরর দুলাল’, ‘হুবিাম 
পযাাঁিার ন্কিা’-য় েসণবি োঙাসলর তদন্সিন্ জীেন্ ও ভাষা, যে জীেন্ োঙাসল োপন্ কবর আিসেল যিই জীেবন্র 
যকৌিুক যমিান্ মান্সেকবোবধ্র পািাপাসি উপন্যাবির এক ন্িুন্ যদিীয় সেেরণ উপন্যাবির পবক্ষ অপ্রািসঙ্গক হবয় 
যগল। যিই িবঙ্গ মঙ্গলকােযগুসলবি, তিিন্যজীেন্ীবি, তিিবন্যর পরেিবী পালাগাবন্ কাসহন্ী েলার যে এক ো একাসধ্ক 
ধ্রন্ তিসর হবয়সেল িার িবঙ্গ োাংলা উপন্যাবির ফবমবর িমূ্পণব সেবেদ ঘবট্ যগল।  

উসন্ি িিবকর সদ্বিীয়াবধ্বর শুরুর সদবক আমাবদর ইাংবরজপুরাণ তিসর হবয় সগবয়সেল যেগুসল যপৌরাসণক 
স্বিিঃসিদ্ধ আমাবদর তদন্সিন্ জীেবন্র অাংি সদবয়। যিইজন্য েসঙ্কমিন্দ্র েখ্ন্ উপন্যাি যলবখ্ন্ যিইিময় সিসন্ এই 
পুরাণবকই যপৌরাসণক মেবাদায় অসধ্সিি কবরন্। সকন্তু মঙ্গলকাবেযর আিবর, কীিববন্র আখ্বর, যখ্উবির  রািজাগা 
োিবর পবন্র যথবক উসন্ি িিবকর মবধ্য আমাবদর োাংলাবদবি কাসহন্ীর অন্য এক সেেরণ তিসর হবয় সগবয়সেল। সকন্তু 
আমাবদর আধু্সন্কিা এইিে সেেরবণর মবধ্য উপন্যাবির যকাবন্া উপকরণ ন্া খু্াঁবজ ইাংবরসজ উপন্যাবির একসট্ 
োাঁধ্ােকবক আমাবদর উপন্যাবির োাঁধ্ােক কবর যন্য়। েসঙ্কমিন্দ্র ইাংবরসজ উপন্যাবির মবডবল যে োঙাসল ইসিহাি তিসর 
কবর যন্ন্ যিই মবডবলরই অন্তভূবক্ত হল রেীন্দ্রন্াবথর ‘যগারা’। অন্যসদবক িরৎিন্দ্র এই ইাংবরসজ উপন্যাবির মবডবলর 
মবধ্যই ঘবরায়া োঙাসলয়ান্ার স্বািন্ত্র্য তিসর কবর সন্বি যপবরসেবলন্। আমরা েসদ যদসখ্ যিা যদখ্বি পাে ১৯১৪ যথবক 
১৯২৮ এইিময় িরৎিন্দ্র োাংলা উপন্যাবির ইসিহাবি রাজত্ব করবেন্। এরমবধ্য োবরা েের রেীন্দ্রন্াথ যকাবন্া উপন্যাি 
সলখ্বেন্ ন্া। এইিময়সট্ োাংলা উপন্যাবির ফবমবর ইসিহাবির যক্ষবত্র খু্েই িাৎপেবপূণব। যকন্ন্া দীঘব োবরা েেবরর 
সেরসির আবগ রেীন্দ্রন্াথ েসঙ্কমিন্দ্র অেলসম্বি োাংলা উপন্যাবির আধু্সন্ক ফমববক সন্বজর মবিা কবর েদবল সন্সেবলন্। 
আোর মাবের এই োবরা েের ধ্বর িরৎিন্দ্র আবরক রকম কবর এই ফমববক েদবল সন্বলন্। রেীন্দ্রন্াথ িাাঁর ‘যগারা’, 
‘িিুরঙ্গ’, ‘ঘবর োইবর’ উপন্যাবি যেভাবে আত্মপসরিয় অনু্িোন্ কবরবেন্ িাবি উপন্যাবির মবডল আর মবডল ন্া 
যথবক আত্মসেেরণ হবয় ওবঠ। একসদবক রেীন্দ্রন্াথ উপন্যাবির মবডলবক োঙাসল ভারিীয় ইসিহাবির কাোকাসে আন্বি 
িাইসেবলন্ আর অন্যসদবক িরৎিন্দ্র ঐ মবডলবকই োঙাসল ভারিীয় পাসরোসরক জীেবন্র কাবে আন্বি িাইসেবলন্। 
রেীন্দ্রন্াথ আমাবদর িমকালীন্ জীেবন্র পসরবপ্রসক্ষবি ইাংবরজবক েুেবি িাইসেবলন্ ইবয়াবরাপীয় উপন্যাবির ফবমব। 
িরৎিন্দ্র ইসিহািহীন্, ইাংবরজহীন্ পাসরোসরক জীেবন্র ন্ান্া উপাদাবন্র মবধ্য সদবয় িাবহসেয়ান্ার এক সেভ্রান্ত সেপরীবি 
োঙাসলয়ান্ার োস্তে আবে এইধ্রবন্র একসট্ যমাহ তিসর কবরসেবলন্। েসঙ্কমিন্দ্র যে মবডল সন্বয়সেবলন্ আমরা 
িরৎিবন্দ্রর উপন্যাবির ফবমব ঐ মবডলবকই িেবিবয় যেসি প্রকসট্ি হবি যদসখ্।  

োাংলা উপন্যাি িিবার ইসিহাি পেবাবলািন্া কবর যদখ্বল আমরা যদখ্বি পাে যকাবন্া ঔপন্যাসিক পূেবিবন্র 
সেরুবদ্ধ যকান্সদন্ই সেবরাহ যঘাষণা কবরন্সন্। যকউই কখ্ন্ও ভােোর ো েলোর যিষ্টা কবরন্সন্ যে েসঙ্কমিন্দ্র উপন্যাবি 
যে িীমােদ্ধিা তিসর কবর যফবলবেন্ িাাঁরা যিই জায়গা যথবক োাংলা উপন্যািবক উদ্ধার কবর আন্বি িান্। ঔপন্যাসিকরা 
প্রবিযবকই একসট্মাত্র ইাংবরসজ ইবয়াবরাপীয় মবডবল কাজ কবরবেন্ ফবল যকাবন্া সেরবহর উপাদান্ িাাঁরা খু্াঁবজ পান্ন্া। 
ফবল যপ্রবমন্দ্র সমত্র, অসিন্তয কুমার যিন্গুপ্ত, েুদ্ধবদে েিু েখ্ন্ কথািাসহবিয আধু্সন্কিার কথা ভাোর যিষ্টা কবরন্ িখ্ন্ 
িাাঁরা িাাঁবদর পূেবজবদর অন্াধু্সন্ক যঘাষণা ন্া কবর হামিুন্, যগাসকব, লবরন্সবক োাংলা উপন্যাবি আন্োর কথা েবলন্। 
আোর আমাবদর যকাবন্া যকাবন্া ঔপন্যাসিক েখ্ন্ ভােসেবলন্ োইবরর ঘট্ন্া সদবয় ন্য় েযসক্তর মবন্র যভিবরর 
ঘট্ন্াবস্রাবির সেেরণ সদবয়ই উপন্যাি যলখ্া উসিি িখ্ন্ও িাাঁরা প্রশ্ন কবরন্ন্া যকন্ এিসদন্ এইধ্রবন্র সেষয় অেলম্ববন্ 
উপন্যাি যলখ্া হলন্া। িার েদবল িাাঁরা েবলন্ ভাসজবসন্য়া উলফ, যজমি জবয়িবক োাংলায় আন্বি হবে।   

এরপর কসমউসন্স্ট যলখ্করা োস্তেিার আবরা এক আলাদা পসরবপ্রসক্ষবির প্রবয়াজন্ অনু্ভে করবলন্। সকন্তু 
এাঁরাও োাংলা উপন্যাবি োস্তেিািিবার অভাে যকাথায় সেল যিই সন্বয় যকাবন্া আবলািন্া করবলন্ন্া। ইন্ারা োস্তেিার 
অন্য সন্সরখ্ খু্াঁবজ োর করবলন্ । িাাঁরা যিাসভবয়ি ইউসন্য়বন্ গৃহীি ‘িমাজিন্ত্র্ী োস্তেিা’-র দািবসন্ক িূবত্রর যমািবক 
রাজনন্সিক িূত্র সদবয় োস্তেিাবক যোেোর যিষ্টা করবলন্। ফবল আমরা যদখ্বি পাসে োাংলা উপন্যাবির ফমব 
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েসঙ্কমিবন্দ্রর িময় যথবকই সন্য়সন্ত্র্ি হবয় আিবে োঙাসল ঔপন্যাসিকরা যকান্ ধ্রবন্র পাশ্চািয উপন্যাবির দ্বারা প্রভাসেি 
হবয়বেন্ যিট্ার উপর।  

মাসন্ক েবিযাপাধ্যাবয়র ‘পদ্মান্দীর মাসে’ উপন্যাবি োাংলা কথযোিবন্র এমন্ এক গসিময়িা আসেষৃ্কি হয় ো 
োাংলা উপন্যাবির এক সভন্নির আধু্সন্ক সন্সরখ্বক প্রায় আকার সদবয় যফবল। মাসন্ক, সেভূসিভূষণ ও িারািঙ্কর োাংলার 
এই সিন্ েবিযাপাধ্যাবয়র উপন্যাবি অন্তি োরকবয়ক সেষবয়র িাবপ পবি আধু্সন্কিার সস্থরীকৃি মবডল যথবক োাংলা 
উপন্যাি প্রায় যেসরবয় আিসেল। সিন্জবন্র যক্ষবত্রই িাাঁবদর উপন্যাবির পট্ভূসমবি সেিরণিীল মানু্বষরা এই ভাঙন্সট্ 
প্রায় ঘট্াবি িক্ষম হবয়সেল। মাসন্ক েবিযাপাধ্যায় উপভাষা, লযান্ডবস্কবপর যে সন্সদবষ্টিার হাি ধ্বর ‘পদ্মান্দীর মাসে’-
যি আধু্সন্কিার ন্িুন্ সেকল্পবক প্রায় গ্রাহয কবর িুলবি িক্ষম হবয়সেবলন্ যিখ্াবন্ সিসন্ই আোর ‘পুিুল ন্াবির 
ইসিকথা’-যি ঐ সন্সদবষ্টিার অভাবে উপন্যাবি আধু্সন্কিার স্বীকৃি মবডবলর স্তরান্তর ঘট্াবি পারবলও ন্িুন্ 
আধু্সন্কিাবক িম্প্রিাসরি করবি পারবলন্ন্া। এইসদক যথবক িারািঙ্কর েবিযাপাধ্যায় যিষ জীেন্ পেবন্ত যিই সন্সদবষ্ট 
লযান্ডবস্কপবক েুাঁবয় যগবেন্। সকন্তু সিসন্ সেকল্প আধু্সন্কিাবক িেবিবয় যেসি গ্রাহয কবর িুলবি পারবলও িাাঁর প্রধ্ান্ 
িাসহিয কমব গুসলবি এই সেকল্প আধু্সন্কিাবক আকার সদবি সগবয় সিসন্ আোর উপন্যাবির সস্থরীকৃি মবডবল প্রবেি 
কবরন্। সেভূসিভূষণ েবিযাপাধ্যাবয়র যক্ষবত্র আমরা যদখ্বি পায় সিসন্ যিইখ্াবন্ই মবডল যথবক যেসরবয়বেন্ যেখ্াবন্ 
‘প্রকৃসি’ িাাঁর সেকল্প আধু্সন্কিাবক মবডবলর িবঙ্গ সমসলবয় সদবয়বে। সিসন্ সডবট্লবির প্রসি সন্িায় আমাবদর োঙাসল 
জীেন্বক িার আট্বপৌবর সন্িগববক উপন্যাবি এবন্বেন্। এইখ্াবন্ই িাাঁর উপন্যাবির যট্কসন্ক োাংলা উপন্যাবির 
সস্থরীকৃি মবডলবক প্রায় যভবঙ্গ যদয়।  

স্বাধ্ীন্িা উত্তরকাবল োাঁরা িবিিন্ভাবে োাংলা উপন্যাবির প্রধ্ান্ মবডলবক ভাঙবি যিবয়সেবলন্ িাাঁবদর মবধ্য 
অন্যিম হবলন্ িিীন্াথ ভাদুিী। িাাঁর দুসট্ সেখ্যাি উপন্যাি ‘জাগরী’ ও ‘য াাঁিাই িসরি মান্ি’-এ ঔপন্যাসিবকর সেেরণই 
কাসহন্ী সেেরণবক সন্য়ন্ত্র্ণ কবরবে। োর ফবল এই উপন্যাি েসঙ্কমিবন্দ্রর ‘ইসিরা’ ও রেীন্দ্রন্াবথর ‘ঘবর োইবর’-র 
আত্মজীেন্ কথার পেবভাগ যথবক সন্বজবক সেসেন্ন কবর সন্বি যপবরবে। ইাংবরসজ উপন্যাবির তেভে আর যগৌরবের 
কৃসত্রম মবডবল আমাবদর যে ইসিহাি েসঙ্কমিন্দ্র খু্াঁবজসেবলন্ যিই ইসিহািবকই িিীন্াথ খু্াঁজবলন্ িাাঁর িমকালীন্ 
রাজন্ীসি, মানু্ষজবন্র ইসিহাবি। আোর িরৎিন্দ্র আমাবদর োঙাসল পসরোবরর কাসহন্ীবক ইাংবরসজ উপন্যাবির 
আধু্সন্কিার মবডবল পসরবেিন্ কবরসেবলন্ যিখ্াবন্ িিীন্াথ িাাঁর ‘জাগরী’-যি োঙাসল মধ্যসেত্ত পসরোবরর িসিযকাবরর 
কাসহন্ী পাঠবকর িামবন্ িুবল ধ্রবলন্। আর িাাঁর ‘য াাঁিায় িসরি মান্ি’-এ সেষয় ন্িুন্ আধু্সন্কিার আকার যপবয়বে 
ফবমবর জন্য।  

এইরকম কবরই োাংলা উপন্যাবির ইসিহাবি আমরা পাসে ঔপন্যাসিক কমলকুমার মজুমদারবক। সিসন্ 
উপন্যাবির স্বীকৃি আধু্সন্কিাবক অস্বীকার কবরবেন্ অবন্কট্া সন্বজর মবিা কবর, িাাঁর প্রধ্ান্ যজার িাাঁর সন্জস্ব 
সেেরণ। িাাঁর উপন্যাবি আমাবদর িামাসজক জীেবন্র অসস্তবত্বর িাংকট্ তিসর হবয়বে এক যপৌরাসণক কৃসত্রমিার িবিিন্ 
েযেহাবরর মবধ্য সদবয়। সিসন্ অিাংখ্য িথয েযেহার কবরবেন্ িাাঁর অনু্ভবের িিযবক গবি িুলবি। িাধু্, িসলি ভাষার 
িবঙ্গ আঞ্চসলক িবব্দর সমশ্রণ ঘসট্বয় এক অিাধ্ারণ িাসহিয োঙাসল পাঠকবক উপহার সদবয়বেন্ কমলকুমার। পূেবজ 
ঔপন্যাসিকরা যেখ্াবন্ েবথেভাবে ইাংবরসজ িাসহসিযকবদর কাে যথবক ধ্ার সন্বয়সেবলন্ যিইখ্াবন্ এইপ্রথম যকাবন্া 
োঙাসল ঔপন্যাসিক িাাঁর িাসহবিযর উৎি সহবিবে যেবে সন্বলন্ ফরাসি িাসহিয। িাাঁর রিন্ানিলী, যিিন্াপ্রোহ, সডবট্বলর 
কাজ আমাবদর সন্বয় োয় ফরাসি িাসহবিযর কাবে। সিসন্ যে পসরমাণ পসরশ্রমী এোং সেসভন্ন ভাষার সিল্প িাসহবিযর কৃৎ 
যকৌিল িম্পবকব িজাগ সেবলন্ িাবি অবন্ক উপন্যািই সলখ্বি পারবিন্ সকন্তু সলবখ্বেন্ মাত্র আট্সট্ উপন্যাি। 
প্রবিযকসট্ উপন্যাবির মবধ্য সদবয় সিসন্ োঙাসল জীেবন্র মূবল যপৌঁেবি যিবয়সেবলন্ এোং সিসন্ িা যপবরও যেন্। 
োঙাসলর ো সকেু হাসরবয় সগবয়বে িা েুবক ধ্বর রবয়বে িাাঁর উপন্যািগুসল।  

‘অন্তজবলী োত্রা’ উপন্যাি যলখ্ার পর যথবক িাাঁর ভাষা েি েযসক্তগি গঠবন্র জাবল প্রলসম্বি হবি আরম্ভ করল 
িিই িা পাঠবকর কাবে দুরূহ, দুবেবাধ্য হবয় উঠবি থাকল। আন্ি পােসলিািব যথবক িাাঁর উপন্যাি িমগ্রর প্রথম 
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িাংস্করণ প্রকাসিি হয় জানু্য়াসর ২০০২-যি। এরপর ২০০৮ িাবল িৃিীয় মুরণ এোং ২০১৫ িাবলর ন্বভম্ববর ষি মুরণ 
প্রকাসিি হবয়বে। ২০০২ িাবলর সন্সরবখ্ ‘অন্তজবলী োত্রা’-এর িারসট্, ‘যগালাপ িুিরী’-এর সিন্সট্, ‘অসন্লা স্মরবণ’-
এর সিন্সট্, ‘িুহাসিন্ীর পবমট্ম’-এর িারসট্ মুরণ প্রকাসিি হবয়সেল। অথবাৎ োঙাসল পাঠক িাাঁর উপন্যাি সকন্সেল 
এোং মবন্ হয় পিসেলও। অন্যসদবক এইিময় োঙাসল পাঠবকরা োাঁবদর েই সকন্বি পেি করসেল িাাঁরা হবলন্ িরসদিু 
েবিযাপাধ্যায়, িিযসজৎ রায়, িিসলমা ন্ািসরন্, িুন্ীল গবঙ্গাপাধ্যায় প্রমুখ্। কমলকুমাবরর ভক্ত ঔপন্যাসিকরা এইিময় 
োজার ধ্রার মবিা কবর যলখ্া সলখ্বেন্। একমাত্র অসময়ভূষণ মজুমদার িাাঁর ভাষা সন্বয় পরীক্ষা করার যিষ্টা কবরন্, 
সকন্তু পবর সিসন্ িাাঁর স্বভাষায় সফবর োন্। অথবাৎ আমরা েুেবি পারসে পাঠক কমলকুমাবরর যলখ্াবক প্রিযাখ্ান্ কবরসন্, 
িাাঁবক প্রিাখ্যান্ কবরবেন্ ঔপন্যাসিকরা। ফবল এর যথবক আমরা অনু্মান্ করবি পারসে েথাথব উপন্যাি পাঠক থাকবলও 
িাবদর জন্য যলখ্ার েথাথব ঔপন্যাসিবকর অভাে রবয়বে।  

প্রবিযবকর মবন্র মবধ্য োর োর যে প্রবশ্নর উদয় হয় িা হল যকন্ সিসন্ এই ভাষায় সলখ্বলন্, সিসন্ উপন্যাবি 
ো েলবি িাইসেবলন্ িা েলোর জন্য এই ভাষা সক খু্েই জরুরী সেল। যকান্ অসন্োেবিার েিেিবী হবয় সিসন্ এই পবথ 
অগ্রির হবলন্ োর যকান্ পূেব ও উত্তরিূসর যন্ই। সিসন্ িাাঁর সেবিষ যকান্ লবক্ষয যপৌঁেবন্ার জন্য িাাঁর পূেবেিবীবদর 
ভাষাবক োসিল কবরসেবলন্ যি সেষবয় িাাঁর যকান্ েক্তেয আমাবদর যিাবখ্ পবিসন্। িাাঁর প্রথম উপন্যাি যথবক পরেিবী 
উপন্যাি গুসলবি যেমন্ ‘সপঞ্জবর েসিয়া শুক’, ‘িুহাসিন্ীর পবমট্ম’, ‘যখ্লার প্রসিভা’-য় ভাষার যেি পসরেিবন্ লক্ষয করা 
োয়। িাাঁর ভাষা েযসক্তগি এমন্স্তবর যপৌঁবেবে যে িা ক্রমি িাংবোগহীন্ হবয় পবি।  িাাঁর প্রথম উপন্যাবি োাংলা 
উপন্যাবির ভাষার যক্ষবত্র এক ন্িুন্ িম্ভােন্ার দরজা খু্বল সদবয় সিসন্ পরেিবীবি সন্বজই যিই দরজা েে কবর যদন্। 
১৯৫০ িাবলর যিবষর সদবক োাংলা উপন্যাবির ভাষার একট্া িাংকট্ তিসর হবি যদখ্া োসেল। একটু্ আবগই আমরা 
সেিবদ আবলািন্া কবরসে রেীন্দ্রন্াথ যথবক িিীন্াথ ভাদুরী পেবন্ত োাংলা উপন্যাবির রূপসট্ যকমন্ সেল। ‘িিুরঙ্গ’, 
‘পবথর পাাঁিালী’, ‘হাাঁিুসল োাঁবকর উপকথা’, ‘পুিুলন্াবির ইসিকথা’, ‘য াাঁিাই িসরি মান্ি’-এর ভাষা সভন্ন সেল। ফবল 
১৯৬০ এর দিবক যপৌঁবে োাংলা ভাষার মবধ্য ন্িুন্ যকাবন্ারকম িম্ভােন্ার অবন্বষণ যদখ্া ন্া সদবলও উপন্যাি যলখ্া ও 
পিা িলবি থাবক। ফবল একট্া িূন্যস্থান্ তিসর হয়। এইরকম পসরসস্থসিবি ‘অন্তজবলী োত্রা’ উপন্যাবির প্রকাি োাংলা 
উপন্যাবির যক্ষবত্র েি ঘট্ন্া েবলই সিসিি হবয় রইল। জগৎ জীেন্ িম্পবকব কমলকুমার িাাঁর সিন্তা ভােন্াবক উপন্যাবি 
আন্বলন্ এক ন্িুন্ ভাষায়।  

িাাঁর সিন্তার জগৎসট্ একসদক যথবক আমাবদর ঊন্সোংি িিাব্দীর েঙ্গীয় রিায়বন্র ধ্ারাবক েহন্ কবরবে। 
আমরা িাাঁর মবধ্য প্রাক-ঔপসন্বেসিক যদিীয় পরম্পরার িবঙ্গ ইউবরাপীয় ধ্ারার সমশ্রণ লক্ষয করবি পাসর। িবে ইউবরাপ 
েলবি সিসট্ি ন্য় অবন্কট্া ফরাসি মবন্াভাে িাাঁর সেল। উপন্যাবি োকয গঠবন্র যক্ষবত্র ফরাসি ভাষার প্রভাে আবে 
েবল অবন্ক ভাষাসেদরা মবন্ কবরবেন্। সিসন্ সন্বজ অেিয স্ববদিীয় পরম্পরার উপর যেসি গুরুত্ব সদবয়বেন্। ‘অন্তজবলী 
োত্রা’র ভূসমকায় সিসন্ েবলবেন্ এই উপন্যাবির ভাে সেগ্রহ রামকৃবষ্ণর আর কােয সেগ্রহ রামপ্রিাবদর। েসঙ্কমিন্দ্র যথবক 
শুরু কবর ‘অন্তজবলী োত্রা’র প্রকাি পেবন্ত যকাবন্া ঔপন্যাসিকবক আমরা এইধ্রবন্র কথা েলবি শুন্বি পায়ন্া। সিসন্ 
মূলি ঊন্সোংি িিাব্দী যথবক মধ্যসেত্ত োঙাসলর যলখ্ার ভাষাবক আক্রমণ কবরসেবলন্। সকন্তু সিসন্ ‘হুবিাম পযাাঁিার 
ন্কিা’-র ো িাসষবদর মুবখ্র ভাষায় ন্া সফবর ন্িুন্ এক ভাষার অনু্িোন্ করবলন্। িাাঁর কাবে ইউবরাপ আর ইাংলযান্ড 
িমাথবক সেলন্া। ইাংবরসজর কিৃবত্ব সিসন্ মান্বি িান্সন্। ফরাসি ভাষা ও িাসহিয িাাঁর তিসল্পক মন্বক অবন্কট্া প্রভাসেি 
করবলও ফরাসি উপন্যাবির আবিালন্বক সিসন্ পুবরাপুসর িমথবন্ কবরন্সন্। অথি এই আবিালন্ িম্পবকব সিসন্ যখ্াাঁজ 
খ্ের রাখ্বিন্। এই আবিালবন্র যে উবেিয সেল ঘট্ন্াহীন্িা, অনু্পুঙ্খ িম্পবকব উৎিাহ এোং িেবিবয় গুরুত্বপূণব 
ভাষার প্রিসলি কাঠাবমা োকয ও অন্বয় ভাঙা, ভাষাবক মুখ্য ভাো িাসহিয জগবি আবলািন্ িৃসষ্ট কবরসেল। কমলকুমার 
এই আবলািন্বক যদিীয়ভাবে আত্তীকরণ করার যিষ্টা কবরন্। উপন্যাবির সেষবয়র যক্ষবত্র সিসন্ যদিীয় পরম্পারার 
অনু্িারী অথি ভাষার যক্ষবত্র ফরাসি, ইউবরাপীয় পথানু্িারী।  
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আমরা িাাঁর জীেন্ী আবলািন্া করবি সগবয় যদবখ্সেলাম ‘অভাগীর স্বগব’ ও ‘যদেিার গ্রাি’ িলসিবত্র রূপায়বণর 
জন্য অজস্র যস্কি সিসন্ তিসর কবরসেবলন্। সিসন্ িাাঁর এই সেবিষ গুন্সট্ িাাঁর যলখ্াও েযেহার কবরবেন্। িলসিবত্র যেমন্ 
যোট্ যোট্ অাংি যোগ কবর অথো আবগ পবরর ঘট্ন্াবক যোগ কবর কবর িমগ্র অাংি দিববকর িামবন্ িুবল ধ্রা হয় 
সিসন্ও িাাঁর ন্যাবরিবন্, োকয গঠবন্ অবন্কট্া এইরকম করোর যিষ্টা কবরবেন্। ফবল পাঠক প্রথবম িাাঁর ভাষা পিবি 
সেিসলি যোধ্ কবর। আিবল উপন্যাবির ভাষাবক সিসন্ দৃিযময় করবি সগবয় পাঠবকর এিসদবন্র পাঠ করার অভযািবক 
যভবঙ যফবল সিত্র ও কসেিার ইসঙ্গিময়িার কাোকাসে িাবদর সন্বয় যেবি িাইবলন্। উপন্যাবির সেষয়েস্তুবক এোং িাাঁর 
সিন্তাভােন্াবক েসে, কসেিার ভাষায় গল্পর গবদযর সিবল্প পসরবেিন্ করবি সগবয় িাাঁর গদয, সেবিষ কবর অন্বয় আমাবদর 
প্রিসলি গদয পিার অভযািবক ধ্াক্কা যদয়।  

পসরবিবষ কমলকুমার ঘট্ন্াপ্রোহবক উপন্যাবি গুরুত্ব যদন্সন্। হয়বিা সিসন্ যলখ্ার উপজীেয সহবিবে এসট্বক 
যগৌণ মবন্ কবরবেন্। যিইজন্য যলখ্ার যক্ষবত্র িাাঁবক অন্য সকেুবক যেসি গুরুত্ব সদবি হবয়বে। আর যিসট্ হল সিত্র। 
আমরা জাসন্ োস্তসেক জীেবন্ সিসন্ যলখ্ক োিাও সিত্রসিল্পীও সেবলন্। উপন্যাবি িব্দ সদবয় েসে আাঁকবি সগবয় সিসন্ 
প্রথবমই িথাকসথি ও প্রিসলি পদসেন্যািবক যভবঙ সদবয় োকযবক ন্িুন্ িাৎপেব মসিি কবরন্। আমরা িাধ্ারণি 
োবকযর যে গঠবন্ অভযস্ত অথবাৎ কিবা+কমব+সক্রয়া এই গঠন্সট্ সিসন্ যভবঙ যফবলন্। আোর যে সেষবয়র উপর োবকযর 
িাথবকিা সন্ভবর কবর যেমন্ োবকয পবদর ক্রম, সেন্যস্ত পবদর মবধ্য পারস্পসরক িাংগসি এগুসলও সিসন্ িাাঁর যলখ্ায় 
িেন্ে কবরন্। সিসন্ একই োবকয িাধু্, িসলি, উপভাষা েযেহার কবরবেন্। দাাঁসি, কমা যেভাবে েযেহার কবরবেন্ 
িাবি িা োাংলা েযাকরণিম্মি হয়সন্। অেযয়, সেভসক্ত, কারবকর সেসধ্িম্মি ক্রমভঙ্গ কবরবেন্। এোিাও ন্ামধ্ািুর 
প্রবয়াগ, একসট্ োবকযর মবধ্য একাসধ্ক কাল এবন্বেন্, যকান্ও যকান্ও োবকয ‘আকাঙ্ক্ষা’-র অভাে লক্ষয করা োয়। 
ফবল কাগবজ রঙ সদবয় েসে আাঁকা িহজ হবলও িাাঁর যক্ষবত্র এসট্ জসট্ল হবয় োয় কারণ সিসন্ িব্দ িাসজবয় িাসজবয় 
িা প্রিযক্ষ কবর িুবলবেন্।  
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